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Zadeva: Izjava o preverljivosti in možnosti kontroliranja PRP 2014-2020 – osma
sprememba

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija), ki je v 
skladu z določili 7. člena Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske 
politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, 
(EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, nadalje: Uredba (EU) 1306/2013) edina akreditirana plačilna agencija v Republiki 
Sloveniji, je dobila v oceno preverljivosti in možnosti kontroliranja ukrepov vključenih 
predlog osme spremembe Programa razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju: 
PRP 2014-2020).

V skladu z določili 62. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, nadalje Uredba (EU) 1305/2013) je 
Agencija preverila ali predložena osma sprememba PRP 2014-2020 vključuje 
spremembe, za katere je vzpostavljen ustrezen sistem upravljanja in kontrole, ki bo 
zagotovil učinkovito izvajanje predlaganih aktivnosti, skladno s trenutno veljavnim 
pravnim okvirom.
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Agencija kot akreditirana slovenska plačilna agencija ocenjuje, da so navedene 
spremembe, podrobneje opredeljene v predlogu Programa razvoja podeželja za 
obdobje 2014 do 2020 - 8. sprememba, izvedljive.

Ocena preverljivosti in možnosti kontrole ukrepov je pripravljena na podlagi veljavne 
zakonodaje, rezultatov do sedaj izvedenih kontrol, revizijskih pregledov in priporočil, do 
sedaj pridobljenih ustnih in pisnih usmeritev s strani Komisije EU ter dosedanjih 
izkušenj na področju izvajanja ukrepov Programa razvoja podeželja.

Pripravila:
mag. Alenka Šesek

                                                                                                            mag. Miran Mihelič
       generalni direktor


	A7E9BE5475000E16C12585990043FD58_0.in.doc

		2020-07-02T14:23:34+0200
	Alenka −esek


		2020-07-02T14:33:39+0200
	Miran Miheliè




